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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMA Mecatrónica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMA03Instalación e mantemento Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0935 Sistemas mecánicos 72017/2018 224187

MPMP09_35 Axustes de sistemas mecánicos 72017/2018 4840

MPMP09_35 Mantemento de sistemas mecánicos 72017/2018 176147

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo GUMERSINDO RIVAS SIEIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de

montaxe, mantemento e posta a punto de sistemas mecánicos.

As funcións de montaxe, mantemento e posta a punto de sistemas mecánicos abrangue

aspectos como:

- Situación dos equipamentos e implantación da instalación.

- Determinación e aplicación das técnicas de montaxe.

- Supervisión ou aplicación da posta en marcha das instalacións.

- Supervisión ou actuación nas operacións de mantemento preventivo dos sistemas

mecánicos.

- Diagnóstico de avarías e determinación dos métodos de substitución ou reparación

dos equipamentos e dos elementos das instalacións.

- Supervisión e aplicación das medidas de seguridade e prevención de riscos laborais.

As actividades profesionais asociadas a estas funcións aplícanse en:

- Montaxe de sistemas mecánicos.

- Mantemento preventivo de sistemas mecánicos.

- Diagnóstico de avarías e disfuncións.

- Posta en marcha.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais e), f), g), h) e l) do ciclo formativo, e as competencias d), e), f) e k).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

- Montaxe de sistemas mecánicos, utilizando como recursos as instalacións, as ferramentas e os equipamentos, tanto de uso común como

específicos deste tipo de instalacións.

- Mantemento de sistemas mecánicos sobre as instalacións previamente montadas como das permanentes.

- Operacións de reparación de instalacións.

- Posta en marcha das instalacións.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Identificación e funcións dos elementos principais dos sistemas mecánicos.Montaxe e posta en
marcha de sistemas
mecánicos

48 15

2 Analise de fallos e avarías en sistemas mecánicos, métodos de análise de avarias.Diagnosticos de
avarias en sistemas
mecánicos.

41 20

3 Identificación de riscos e os sistemas de prevención aplicables.Prevención de riscos
laborais no
mantemento de
sistemas mecánicos.

15 15

4 Realización de desmontaxes e montaxes de sistemas mecánicos identificando as anomalias dos compoñentes.Operacións de
mantemento correctivo
de sistemas
mecánicos.

42 20

5 determinación e clasificación de fallos funcionais e técnicos propoñendo medidas preventivas.Elaboración dun plan
de mantemento.

38 15

6 Parametros para o control de estado dos compoñentes dun sistema mecánico e establecemento dun sistema
de mantemento preventivo.

Mantemento
preventivo dos
elementos das
máquinas.

40 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Montaxe e posta en marcha de sistemas mecánicos 48

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta e axusta sistemas mecánicos, interpretando planos, esquemas e procedementos de montaxe e desmontaxe. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Obtívose información dos planos e da documentación técnica referida aos elementos ou conxuntos que cumpra desmontar.

CA1.2 Identificouse cada un dos elementos que configuran o sistema.

CA1.3 Aplicáronse as técnicas para a desmontaxe e a montaxe dos elementos.

CA1.4 Empregáronse os utensilios e as ferramentas para a desmontaxe e a montaxe de elementos mecánicos.

CA1.5 Verificáronse as características dos elementos (superficies, dimensións, xeometría, etc.), empregando os utensilios adecuados.

CA1.6 Preparáronse os sistemas mecánicos para a súa montaxe, substituíndo, de ser o caso, as partes deterioradas.

CA1.7 Montáronse os elementos, asegurando a funcionalidade do conxunto.

CA1.8 Axustouse e reaxustouse o sistema mecánico, cumprindo as especificacións técnicas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise funcional de mecanismos: redutores, transformadores de movemento lineal a circular, e viceversa, embragues, freos, trens de engrenaxes, poleas, caixas de cambio de velocidade,
diferenciais, etc.
 Acopladores de eixes de transmisión.

 Medición e verificación de magnitudes nos sistemas mecánicos.

 Selección do tipo de ensamblaxe.

 Montaxe e desmontaxe de elementos mecánicos: Ferramentas empregadas para a montaxe e desmontaxe de elementos: utilización. Montaxe e desmontaxe de rodamentos: selección de
rodamentos en función das especificacións técnicas do equipamento ou da máquina, e
 Montaxe de guías, columnas e carros de desprazamento.

 Instalación e montaxe en planta de maquinaria e equipamentos. Técnicas de movemento de máquinas. Técnicas de instalación e ensamblaxe de máquinas e equipamentos. Cimentacións e
ancoraxes. Instalacións de alimentación de máquinas e sistemas. Verificación d
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Diagnosticos de avarias en sistemas mecánicos. 41

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Diagnostica avarías e disfuncións en sistemas mecánicos, relacionando a disfunción coa súa causa. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Obtívose información da documentación técnica do sistema.

CA2.2 Relacionáronse os síntomas da disfunción cos efectos que producen.

CA2.3 Elaborouse un procedemento de intervención para a localización da disfunción.

CA2.4 Realizáronse medidas dos parámetros característicos da instalación.

CA2.5 Elaboráronse hipóteses das causas que poidan producir a disfunción ou a avaría.

CA2.6 Illouse a sección do sistema que produza a avaría ou a disfunción.

CA2.7 Identificouse o elemento que produza a avaría ou a disfunción.

CA2.8 Documentouse o proceso seguido na localización de avarías e disfuncións.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de documentación técnica da instalación.

 Procedementos de intervención.

 Medición de parámetros característicos.

 Técnicas para a localización de avarías.

 Método de diagnóstico baseado en vibracións: Normativa. Selección de puntos de medida. Procedementos de medida. Instrumentos empregados na medición das vibracións.

 Diagnóstico das causas de vibración.

 Xeración de documentación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Prevención de riscos laborais no mantemento de sistemas mecánicos. 15

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA5.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos.

CA5.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións do proceso de fabricac

CA5.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.5 Determináronse os elementos de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións do proceso de fabricación.

CA5.6 Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas de seguridade e de protección persoal.

CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.9 Xustificouse a importancia das medidas de protección, no referente á súa propia persoa, á colectividade e ao ambiente.

CA5.10 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Prevención de riscos laborais nas operacións de montaxe, posta a punto e mantemento de sistemas mecánicos.

 Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas empregadas para a montaxe, a posta a punto e o mantemento de sistemas mecánicos.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental. Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Operacións de mantemento correctivo de sistemas mecánicos. 42

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza operacións de mantemento correctivo de sistemas mecánicos, con xustificación das técnicas e os procedementos de substitución ou reparación. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Seleccionouse a documentación técnica relacionada coas operacións de mantemento que se vaian executar.

CA3.2 Elaborouse un procedemento de intervención para a corrección da disfunción.

CA3.3 Substituíuse o elemento ou os elementos responsables da avaría.

CA3.4 Solucionouse a disfunción ou a avaría no tempo establecido.

CA3.5 Realizáronse medidas dos parámetros característicos da instalación.

CA3.6 Axustáronse os parámetros ás condicións de deseño.

CA3.7 Manexáronse con destreza e calidade os equipamentos e as ferramentas.

CA3.8 Aplicáronse as normas de seguridade nas intervencións.

CA3.9 Documentouse o proceso seguido na corrección de avarías e disfuncións.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Selección de documentación técnica.

 Tempos da intervención.

 Procedementos de intervención.

 Medición e axuste de parámetros.

 Equipamentos e ferramentas.

 Substitución de elementos.

 Posta a punto.

 Normas de seguridade.

 Xeración de documentación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Elaboración dun plan de mantemento. 38

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Diagnostica o estado dos elementos de máquinas, aplicando as técnicas de medición e análise descritas no procedemento. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 a documentación técnica relacionada co elemento que se vaia analizar.

CA4.2 Identificáronse os desgastes normais e anormais, comparando a superficie erosionada coa orixinal.

CA4.3 Analizáronse as posibles roturas do elemento.

CA4.4 Realizouse a medición dos parámetros característicos do elemento (dimensionais, xeométricos, de forma, superficiais, etc.).

CA4.5 Comparáronse as medidas reais coas orixinais que figuran no plano.

CA4.6 Utilizáronse os utensilios adecuados para efectuar as medicións.

CA4.7 Cuantificáronse as magnitudes dos desgastes e das erosións.

CA4.8 Relacionáronse os desgastes dos elementos coas súas posibles causas (falta de engraxamento, alta temperatura, aceite sucio, etc.).

CA4.9 Achegáronse solucións para evitar ou reducir os desgastes, as erosións ou as roturas das pezas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Selección de documentación técnica.

 Técnicas para a identificación da parte danada.

 Defectos tipo nos sistemas mecánicos.

 Tipos de fallo en chumaceiras, en rodamentos e en transmisións flexibles.

 Síntomas do fallo.

 Causas do fallo.

 Relación entre sistemas e causas.

 Análise de superficies.

 Tipos de desgastes e erosións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento preventivo dos elementos das máquinas. 40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica técnicas de mantemento preventivo e preditivo en sistemas mecánicos, realizando operacións e interpretando plans de mantemento. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os procedementos descritos nun plan de intervencións de mantemento.

CA1.2 Identificáronse os equipamentos e os elementos que cumpra inspeccionar a partir de esquemas, planos e programas de mantemento.

CA1.3 Seleccionáronse os utensilios para realizar as operacións de mantemento.

CA1.4 Aplicáronse técnicas de observación e medición de variables nos sistemas para obter datos da máquina ou instalación (ruídos, vibracións, niveis, consumos, temperaturas, etc.).

CA1.5 Comparáronse os resultados obtidos cos parámetros de referencia establecidos.

CA1.6 Realizáronse as operacións de limpeza, engraxamento e lubricación, axuste de elementos de unión e fixación, corrección de folguras, aliñamentos, etc., empregando as ferramentas
e os utensilios adecuados.

CA1.7 Determináronse os tipos de aviso para a realización do mantemento preditivo.

CA1.8 Rexistráronse adecuadamente as anomalías detectadas e os datos necesarios para o historial da máquina.

CA1.9 Determináronse os riscos inherentes á manipulación de materiais e evacuación de residuos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Interpretación do plan de mantemento e documentos de rexistro.

 Mantemento de elementos de transmisión ríxidas (engrenaxes), de transmisións flexibles (correas e cadeas) e de sistemas de apoio (rodamentos e chumaceiras).

 Máquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas e medios empregados no mantemento.

 Técnicas e procedementos para a substitución de elementos simples.

 Técnicas para a detección e a toma de accións do mantemento preditivo.

 Equipamentos de medición e diagnóstico.

 Análise de datos para o mantemento preventivo.

 Riscos na manipulación de materiais e residuos.
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                    MÍNIMOS ESIXIBLES

 Á finalización deste módulo o alumno/a deberá ser capaz de:

1. Montar e axustar sistemas mecánicos, interpretando planos, esquemas e procedementos de montaxe e desmontaxe.

2. Aplicar técnicas de mantemento preventivo e preditivo en sistemas mecánicos, realizando operacións e interpretando plans de mantemento.

3. Diagnosticar avarías e disfuncións en sistemas mecánicos, relacionando a disfunción coa súa causa.

4. Realizar operacións de mantemento correctivo de sistemas mecánicos, con xustificacións das técnicas e os procedementos de substitución ou

reparación.

5. Diagnosticar o estado dos elementos das máquinas, aplicando as técnicas de medición e análise descritas no procedemento.

6. Aplicar as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os

equipamentos para os previr.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

   Cualificarase ós alumnos en sesións de avaliación ó final de cada trimestre, atendendo ó seguinte baremo:

1. exercicios prácticos de montaxe e desmontaxe de elementos mecanismos e identificación e correción de anomalías , tendo en conta o

tempo empregado, materiais e ferramentas, seguindo as normas de seguridade e hixiene: valoración dun 40% ( NOTA: deberanse recuperar as

actividades con nota inferior a 5 );

2. controis teóricos por trimestre (coa súa correspondente recuperación): valoración dun 40% ( Nota: deberanse recuperar os controis con

nota inferior a 5 );

3. traballos en grupo, valorando actitudes: valoración dun 10%;

4. valoración dos conceptos tecnolóxicos e conservación de maquinaria e accesorios: valoración dun 10%.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Sistema de recuperación do módulo:

1. Caso A: o alumno que non acade as capacidades terminais mínimas previstas para este módulo no período lectivo ordinario asistirá a

clase do 5 de xuño o 20 de dito mes para repasar e asentar os coñecementos. Neste período realizara unha proba teórica e outra práctica que

debera superar cunha nota superior a 5 en cada unha delas.

2. Caso B: alumnado co módulo pendente de anos anteriores: neste curso non hai alumnado con este módulo pendente.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aqueles alumnos que faltaran máis dun 10% das horas do módulo ou se matriculen as probas libres para títulos a extinguir. Para a cualificación

dos coñecementos do alumno terase unicamente en conta a nota obtida nunha proba final que englobará a totalidade da materia de dito módulo.

A valoración da actitude do alumno, así como o contido e a avaliación do devandito exame cinguiranse ao expresado na programación do módulo.

A avaliación do alumno realizarase mediante proba escrita e proba práctica. O seu contido acomodarase aos

contidos do módulo, e será avaliado segundo os criterios de cualificación xerais expresados na presente

programación.
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A proba realizarase nun só día.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O  departamento da familia profesional de Instalación e Mantemento, realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das

programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións. A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias. O

referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase durante o primeiro mes de curso e terá como obxectivo avaliar cal é o estado de coñecementos e habilidades individuais dos alumnos

e identificar posibles dificultades de aprendizaxe e problemas de comportamento. O equipo docente, pode adoptar decisións comúns cando así o

requira a  dinámica do grupo de alumno/as.

Utilizaranse como instrumentos de avaliación, os seguintes:

1. Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

2. Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

3. Dos informes ou dictames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

4. Da experiencia profesional previa.

5. Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O reforzo educativo ha de ter como obxectivo conseguir un ensino máis adaptado a cada alumno/a de modo que poida desenvolver ao máximo

todas as súas capacidades, non ciñéndose exclusivamente aos aspectos intelectuais e de coñece-mento senón tendo en conta tamén os de axuste

persoal, emocional e social.

As incluídas na estrutura da aula:

Este tipo de estratexias non modifica a organización do Centro nin do ciclo nin do nivel, concrétase dentro da aula. É, por tanto, fácil de realizar no

sentido de que non require contar con máis medios persoais que o profesor da aula e nalgúns casos,  os profesores que conten con horario

destinado ao reforzo educativo.

Son medidas que requiren unha gran planificación da Programación da aula e flexibilidade metodolóxica.

1.- Estratexias de Programación:

-Establecer, con claridade, os obxectivos mínimos a conseguir por todo o grupo

-Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de profundización variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se

pon en xogo.

2.- Estratexias de Recursos Materiais:

-Biblioteca de recursos con materiais que permitan realizar actividades de repaso, reforzo e profundización.

3.- Estratexias Espaciais.
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-Localización do alumnado no sitio máis adecuado tendo en conta as súas características.

4.- Estratexias Persoais:

-Axuda entre iguais: Titoría entre alumnos: un alumno, considerado experto nunha habilidade ou contido determinados, instrúe ou axuda a outros

que non o dominen.

-Aprendizaxe cooperativa: grupos heteroxéneos de alumnos que teñen o obxectivo de conseguir unha meta común; para conseguilo é

imprescindible a participación de cada  un dos membros do grupo.

-Traballo colaborativo en pequeno grupo (homoxéneos por capacidade ou por rendemento) ou en parella.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación en valores.- Construíndo e potenciando relacións pacíficas entre o alumnado, cultivando as condutas asertivas, a aceptación das

diferencia, a multiculturalidade, a tolerancia, o respecto dos Dereitos Humanos, etc... que se englobarían nun xeral sobre a Educación para a

convivencia e a tolerancia e a forma de resolución non violenta dos conflictos que poidan xurdir entre eles.

Educación ambiental.- Promovendo o respecto, coidado e promoción do medio ambiente.

Educación para a saúde e seguridade laboral.- Fomentando o interés polos hábitos e costumes sans.

Educación do consumidor.- Consistindo en promover todo tipo de accións polas que os alumnos filtren a información recibida, de xeito consciente,

crítica, responsable e solidaria, así como as decisións consecuentes para a compra de bens e servizos, tendo en conta os valores persoais, a

utilización dos recursos e as consideracións ecolóxicas adecuadas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Aterase as actividades acordadas no Departamento e remitidas a CCP

10.Outros apartados

10.1) Bibliografia

"Montaje y mantenimiento mecánico" Autor: E. Ortega.

"Técnicas de mantenimiento industrial" Autor: Luís Aguilar G.
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